
Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

I – VENCEDORES DO “AVEIRO JOVEM CRIADOR” 
CONHECIDOS NA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO

 
A Câmara Municipal de Aveiro inaugura a exposição dos trabalhos do concurso “Aveiro 

Jovem Criador” 2017, no próximo dia 17 de fevereiro, sábado, pelas 15.00 horas no Museu de 
Aveiro / Santa Joana, ocasião para conhecer os vencedores do concurso. 

O “Aveiro Jovem Criador” 
participação de todos os jovens artistas 
dos trabalhos produzidos nas áreas de 
e pintura. Trata-se de uma iniciativa de âmbito nacional para jovens divididos em duas categorias 
– dos 12 aos 17 anos – e ainda dos 18 aos 35 anos.

 
Aumento de participantes
No total foram apresentadas 76 candidaturas, sendo que, no total, estarão e

trabalhos de 56 concorrentes selecionados pelo júri, um número superior à edição do ano 
passado (72 trabalhos de 42 concorrentes).

O júri atribuiu cinco Prémios, quatro Menções Honrosas de Autor e ainda 11 menções 
Honrosas que serão conhecidos n

 
A mostra, com entrada livre, poderá ser visitada de 17 de fevereiro a 25 de março no 

Museu de Aveiro /Santa Joana.
Haverá ainda oportunidade de se poderem marcar visitas guiadas dirigidas a Escolas, 

com marcação prévia no Museu.
 
Convidamos a Comunicação Social a estar presente na inauguração da exposição no 

dia 17 de fevereiro pelas 15.00h no Museu de Aveiro / Santa Joana
 
 

II – AVEIRO EM GRANDE DESTAQUE NO XANTAR 2018
O Município de Aveiro deslocou

edição da Feira Internacional de Turismo Gastronómico 
Ourense, Galiza. 

Portugal foi o país convidado da edição de 2018, onde Aveiro t
durante todo o dia de sábado, para prova e degustação dos produtos e sabores tradicionais 

 

 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 19, de 07 de fevereiro de 2018 

ENCEDORES DO “AVEIRO JOVEM CRIADOR” 
CONHECIDOS NA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO

A Câmara Municipal de Aveiro inaugura a exposição dos trabalhos do concurso “Aveiro 
Jovem Criador” 2017, no próximo dia 17 de fevereiro, sábado, pelas 15.00 horas no Museu de 
Aveiro / Santa Joana, ocasião para conhecer os vencedores do concurso.  

Jovem Criador” - que vai já na sua 16.ª edição - pretende promover a 
participação de todos os jovens artistas desenvolvendo espaços de incentivo e de divulgação 
dos trabalhos produzidos nas áreas de arte digital, escrita (poesia), fotografia, música (pop/

se de uma iniciativa de âmbito nacional para jovens divididos em duas categorias 
e ainda dos 18 aos 35 anos. 

Aumento de participantes 
No total foram apresentadas 76 candidaturas, sendo que, no total, estarão e

trabalhos de 56 concorrentes selecionados pelo júri, um número superior à edição do ano 
passado (72 trabalhos de 42 concorrentes). 

O júri atribuiu cinco Prémios, quatro Menções Honrosas de Autor e ainda 11 menções 
Honrosas que serão conhecidos no dia 17 deste mês. 

A mostra, com entrada livre, poderá ser visitada de 17 de fevereiro a 25 de março no 
Museu de Aveiro /Santa Joana. 

Haverá ainda oportunidade de se poderem marcar visitas guiadas dirigidas a Escolas, 
com marcação prévia no Museu. 

damos a Comunicação Social a estar presente na inauguração da exposição no 
dia 17 de fevereiro pelas 15.00h no Museu de Aveiro / Santa Joana. 

AVEIRO EM GRANDE DESTAQUE NO XANTAR 2018
O Município de Aveiro deslocou-se na última semana a Espanha, para participar na 19ª 

edição da Feira Internacional de Turismo Gastronómico – Xantar 2018, realizada na cidade de 

Portugal foi o país convidado da edição de 2018, onde Aveiro teve lugar de destaque 
durante todo o dia de sábado, para prova e degustação dos produtos e sabores tradicionais 
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Jovem Criador” 2017, no próximo dia 17 de fevereiro, sábado, pelas 15.00 horas no Museu de 
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trabalhos de 56 concorrentes selecionados pelo júri, um número superior à edição do ano 
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A mostra, com entrada livre, poderá ser visitada de 17 de fevereiro a 25 de março no 

Haverá ainda oportunidade de se poderem marcar visitas guiadas dirigidas a Escolas, 

damos a Comunicação Social a estar presente na inauguração da exposição no 
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aveirenses e da Região, tais como os Ovos Moles,  a Flor de Sal e Salicórnia, Algas biológicas, o 
Vinho e  Espumante da Bairrada e os Licores de Alguidar. 

O espaço da Câmara Municipal de Aveiro em Ourense contou com a presença da 
Confraria dos Ovos Moles, com o lema “Juro levar os Ovos-moles de Aveiro ao mundo. Isso se 
não os comer primeiro” e a Confraria Gastronómica de São Gonçalo, através do seu Grão-
Mestre.  

Também em representação do Município de Aveiro, esteve presente a Fabrica Centro 
Ciência Viva da Universidade de Aveiro, com desmonstrações de química alimentar através da 
atividade: “A Cozinha é um Laboratório, a ciência por trás da gastronomia”. A representação de 
Aveiro na Feira Internacional teve ainda a participação do Presidente da Comissão Vitivinícola da 
Bairrada e da Associação de Produtores de Ovos Moles de Aveiro. 

A Câmara Municipal de Aveiro não quis deixar de marcar presença, por forma a 
continuar a sua política de promoção gastronómica além-fronteiras, numa região importante para 
a cidade em termos turísticos.  

Este foi um evento dedicado à promoção do turismo através da Gastronomia local, 
criação de redes de cooperação em matéria de Gastronomia e turismo sustentável, encontros 
gastronómicos e encontros entre empresas/entidades e operadores turísticos. 

 
 

III – ENTRUDO INFANTIL | CONDICIONAMENTOS DE TRÂNSITO 

Na manhã do próximo dia 09 de fevereiro (sexta feira), entre as 08.30h e as 13.00h, 
Aveiro irá assistir ao desfile de Entrudo das escolas do Município, uma iniciativa da Câmara 
Municipal de Aveiro que conta com cerca de 3 000 crianças das várias escolas públicas, 
privadas e cooperativas de ensino, do pré-escolar ao 1ºciclo.   

O trajeto terá início na Praça Marquês de Pombal  com passagem pela Rua de 
Combatentes da Grande  Guerra, Rua de Coimbra, Ponte Praça, Av.ª Dr. Lourenço Peixinho (via 
ascendente) até à Travessa do Mercado (Largo do Mercado Manuel Firmino). 

A iniciativa irá  obrigar   a  diversos cortes  e condicionamentos de trânsito nos 
arruamentos abaixo indicados: 

» Ponte Praça; 
» Av.ª Dr. Lourenço Peixinho (via ascendente até à Travessa do Mercado); 
» Praça do Mercado (Largo do Mercado Manuel Firmino); 
» Rua de José Afonso no sentido nascente/poente (exceto a moradores); 
» Rua do Batalhão de Caçadores 10; 
» Av.ª de S.ta Joana no sentido Sé/Parque Infante D. Pedro,  no período compreendido 

entre as 08.30h e as 10.00h (para  largada das crianças vindas de autocarro  das diversas 
escolas); 

» Rua Carlos Aleluia (para  tomada das crianças para os transportes de regresso às 
escolas). 

 

IV – INAUGURAÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO DO CLUBE ESTRELA 

AZUL  

- CONVITE - 

 



No próximo dia 11 de fevereiro terá lugar a sessão de inauguração do novo Relvado 

Sintético do Clube Estrela Azul, pelas 10h30, com uma Festa organizada pela Câmara Municipal 

de Aveiro e pelo Clube, preparada para assinalar o momento histórico da maior importância.  

Com um investimento global de 220.000€, financiado pela Câmara Municipal em três 

anos, com uma primeira tranche de 80.000€ em 2017, uma segunda de 70.000€ em 2018 e a 

última de igual valor em 2019, esta é uma importante aposta no desporto em geral, e no futebol 

de formação em particular, capacitando o clube de condições para desenvolver a sua atividade 

principal, honrando um compromisso de vários anos, como também já tinha acontecido com o 

apoio da CMA à construção do Sintético da Associação Recreativa e Cultural Barroca. 

 
 

V – TIAGO BETTENCOURT NO TEATRO AVEIRENSE EM DIA 
DE S. VALENTIM 

 
O Teatro Aveirense recebe o concerto de Tiago Bettencourt, no dia 14 de fevereiro, às 

22.00h, um espectáculo integrado no Festival Montepio “Às vezes o Amor”. 
Tiago Bettencourt, nome incontornável da música portuguesa, apresenta-se agora com o 

seu mais recente álbum "A procura", um caminho trilhado em nome próprio e uma viagem aos 
vários quadrantes musicais a que já nos habituou e mais além ainda, abrindo uma nova porta 
para o inesperado.  

As letras reforçam o cunho próprio deste vocalista, multi-instrumentista e produtor. 
 ‘Montepio às vezes o amor’ é uma festa de música e emoções repartidas por doze 

cidades portuguesas.  
“Nos dias 10 e 14 de fevereiro, o amor espalha-se de Norte a Sul. Portugal fica mais 

amoroso. Doze amados nomes da música portuguesa fazem da paixão canções derramadas em 
doze palcos diferentes”, pode lever-se na Sínopse do espetáculo. 

 
“Novas Quintas” 
No âmbito do projeto “Novas Quintas” terá lugar o concerto de Benjamim no dia 8 de 

fevereiro, às 21.30h no Teatro Aveirense. 
O compositor passou quatro anos radicado em Londres e voltou para Portugal em 2013.  
Construiu o estúdio em Alvito e começou a dar vida aos temas que constituem o álbum 

de estreia. “Auto Rádio” é um disco feito para que todas as pessoas consigam compreender, um 
trabalho em busca das histórias que não existem em mais parte nenhuma.  

Ainda antes do lançamento em Setembro de 2015, Benjamim percorreu o país para 
apresentar as novas músicas numa digressão de 33 datas seguidas. “Auto Rádio” foi 
considerado melhor álbum do ano em vários meios de comunicação social.  

O músico editou em 2017 o disco”1986”, fruto de uma parceria com o britânico Barnaby 
Keen e trata-se de um exercício de reciprocidade e partilha. Os resultados são oito canções 
intercaladas, separadas pela língua e unidas pelo contexto. 

 

 

VI – BIBLIOTECA MUNICIPAL | ATIVIDADES 
 



Neste mês de fevereiro, os Pólos de Leitura de Santiago e de Esgueira voltam a receber 
a ação “Ouvindo o Imaginário… hora do conto”. Assim no dia 8 de fevereiro a atividade decorrerá 
em Santiago. E nos dias 15 e 22 em Esgueira, sempre às 15.00h. 

Destinada a crianças dos 4 aos 10 anos, a ação é gratuita mas carece de inscrição 
prévia para Esgueira: tlf.: 234 318 399; Santiago: 234 384 133 ou biblioteca@cm-aveiro.pt. 

 
À Descoberta de Livros e Estórias 
“Mala-Surpresa” é a proposta para o dia 10 de fevereiro, sábado, pelas 11.00h na 

Biblioteca Municipal de Aveiro. 
Destina-se a pais e crianças entre os 4 e os 10 anos e trata-se de um conjunto de 

sessões performativas à descoberta de livros e estórias, com Ivo Prata.  
A participação carece de inscrição prévia obrigatória, sendo que cada criança paga 3 

euros e cada adulto 1 euro. Podem ser obtidas mais informações para 234 386 158 ou 
biblioteca@cm-aveiro.pt 

 
 

VII – “HAPPY HOUR” NO MUSEU DE AVEIRO / SANTA JOANA 
 
O Município de Aveiro organiza, dia 15 de fevereiro, pelas 18.30h, mais uma sessão de 

“Happy Hour nos Museus” com o tema “A talha dourada nos retábulos aveirenses, uso e função 
do sacrário”. 

Trata-se de uma visita guiada e comentada no Museu de Aveiro / Santa Joana, onde a 
talha dourada nos retábulos aveirenses, uso e função do sacrário, estarão em destaque. O 
evento tem entrada gratuita. 
 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Simão Pedro Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


